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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 28 noiembrie 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 30 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de doamna 

Doina-Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani. A absentat motivat doamna 

consilier judeţean Rodica Abăcioaei și nemotivat doamna Agnes-Mihaela Holca și domnul Radu 

Malancea. 

La şedinţă au mai participat domnul Marcel – Stelică Bejenariu – secretarul general al 

judeţului, conducătorii unor instituţii subordonate Consiliului Judeţean, directorii direcţiilor 

Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:   

  Hotărârea nr. 238 privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de 

cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. 

Independenței nr. 7, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 239 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru 

învățământul special în anul şcolar 2022/2023, din bugetul propriu judeţean, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare 

elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la 

olimpiadele și concursurile școlare județene, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 241 privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren stație epurare – 15.189 

mp” din cadrul Stației de epurare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul 

Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 242 privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren Baia publică” din 

Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr.54 din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul 

Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 



Hotărârea nr. 243 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, în forma 

propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 244 pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea 

societății DELGAZ GRID S.A., din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan 

cel Mare, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 245 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări 

în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 30 

voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 246 pentru aprobarea participării Județului Botoșani – Consiliul Județean la 

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv 

achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. 

Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuia, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 247 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 
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